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DOHODA
o spÁooVEJ MATERsKEJ Šroln PRB PovlľľÉ PREDPRIuÁnľn

VZDELAVANIE

uzatvoľená v súlade $ 8a zákona č.59612003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospľáve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

CI. I.
Účastníci dohody

Mesto Sal'a
sídlo: Námestie Sv. Tľojice 7,g27 15 Šaľa
štatutárny zástllpca: Mgľ. Jozef Belický - primátoľ mesta
ICO:00306185
DIČ: 202l024O4l
ďalej len,,mesto Šaľa"

obec Dlhá nad Váhom
sídlo: Dlhá nad Váhom 225,927 05 Dlhá nad Váhom
štatutárny zástupca: MVDr' Pavol Tóth
ICO: 00 305 901
DIČ 202tO24Oo5
ďalej len,,obec"

cr. il.
Predmet dohody

1. Mesto Šaľa v zmysle $ 6 ods. I zákonač. 59612003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v platnom zneni je ziaďovateľom
mateľských škôl v meste Šaľa, prostľedníctvom ktoých je zabezpečené plnenie povinného
pľedprimárneho vzdel ávani a.

2. obec nemá zriadenú matersku školu.

3.Učastnícidohodysavsúlades$8ods.2zákonač.596/2003Z.z'oštátnejsprávevškolstve
a školskej samospľáve a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, v znenineskoľších predpisov,
so zohľadnením kritérií uvedených v $ 8 ods. 7 zákona č. 59612003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospľáve a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, v znenineskorších
predpisov dohodli na určení spádovej mateľskej školy s cieľom zabezpečenia plnenia
povinného predprimárneho vzdelávania.



Čt. ut.
Uľčenie spádovej mateľskej školy

Dohodou o spádovej mateľskej škole s obcou Dlhá nad Váhom sa určuje, že deti z uvedenej
obce budú navštevovat'HĺŠ Hollého 40, Šal'a. Deti z obce Dlhá nad Váhom, ktoľé sa vzdelávaju
v maďarskom jazyku budú navštevovať MŠ pri ZŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom
maďaľským Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P.Pázmaňa48, Šaľa'

čl. ľ.
Úhrada cestovných nákladov

Mateľská škola v meste, s ktorou má obec Dlhá nad Váhom dohodu o spádovej materskej škole
a v ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie, je v zmysle $ 4aa ods. 3, písm. a)
zákona č' 59712003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zanadení v zneni
neskorších pľedpisov v platnom znení povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhľadiť
zákonnému zástupcovi dieťaťa cestovné náklady na dopravu dieťat'a do tejto mateľskej školy a
spät' do miesta trvalého bydliska vo výške najniŽšieho žiackeho zľavneného cestovného
v pľavidelnej hľomadnej doprave do jeho najbliŽšej materskej školy v meste, ak nezabezpeči
dopravu inak' 

Čl. v.
Pľechodné ustanovenie

Určenie spádovej materskej školy podľa tejto dohody podlieha schváleniu v mestskom a
obecnom zastupiteľstve účastníkov tejto dohody.

ct. VI.
Zá.ľerečné ustanovenia

1.Táto dohoda o uľčení spádovej mateľskej školy nadobúda platnosť dňom podpísania oboma
účastníkmi dohody a účinnost'nasledujúci deň po dni jej zveľejnenia'
2. Všetky Zmeny a dodatky k tejto dohode sa uskutočnia ýlučne písomnou formou.
3. Táto dohoda je vyhotovená v štyľoch ľovnopisoch, z ktoých dva dostane mesto Šaľa a dva
obec Dlhá nad Váhom.

V Šali, dňa24.09.2021 V Dlhej nad Váhom, dňa .1c . 
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